
 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 

23 - 25 Φεβρουαρίου 2010 

. 

 

 

Η οικονομική πορεία, οι δραστηριότητες, καθώς και τα αποτελέσματα μιας επιχείρησης 
αντικατοπτρίζονται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις. Όμως οι πληροφορίες 
αυτές από μόνες τους συχνά δεν παρέχουν σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα για τη δράση μιας 
επιχείρησης. Επιβάλλεται επομένως η ανάπτυξη των κατάλληλων τεχνικών για την ανάλυση 
των επιμέρους οικονομικών δεδομένων και την περαιτέρω διερεύνησή τους, τόσο σε επίπεδο 
συγκεκριμένης επιχείρησης όσο και σύγκρισης αυτών σε διαχρονικό αλλά και κλαδικό επίπεδο. 

Σκοπός:  

Να παρουσιαστούν αναλυτικά: 

• οι τρόποι ανάλυσης και αξιολόγησης των επιμέρους οικονομικών μεγεθών, είτε αυτά 
αφορούν διάρθρωση ενεργητικού/παθητικού είτε αποτελέσματα χρήσης, 

• τα απαραίτητα εργαλεία (αριθμοδείκτες) που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη 
διερεύνηση των εν λόγω μεγεθών, 

• η χρησιμότητα των σχολίων/παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών, 

ώστε να προσεγγίζεται η πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και να 
λαμβάνεται υπόψη κατά τη στάθμιση των ανειλημμένων ή υπό ανάληψη πιστωτικών 
κινδύνων.  

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Ο έγκαιρος εντοπισμός εκ μέρους των συμμετεχόντων τόσο των δυνατών σημείων όσο και 
των αδυναμιών των υπό αξιολόγηση επιχειρήσεων, με σκοπό την επιλογή της κατάλληλης  
πιστοδοτικής και τιμολογιακής πολιτικής. 

Το σεμινάριο  έχει μορφή workshop, με ασκήσεις και πραγματικά παραδείγματα. 

 

 



 

Συμμετέχοντες:  

Υπάλληλοι και στελέχη (financial analysts, credit officers, corporate officers) τραπεζών, 
οργανισμών και επιχειρήσεων που ασχολούνται με: 

• τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων, 

• την ανάλυση οικονομικών στοιχείων πελατών, 

• την έγκριση επιχειρηματικών πιστώσεων και δανείων, 

• τη διαχείριση και παρακολούθηση του δανειακού χαρτοφυλακίου, 

• τον εσωτερικό έλεγχο των πιστωτικών κινδύνων. 

Προαπαιτούμενα:  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν: 

• τουλάχιστον δύο έτη εμπειρίας σε πιστώσεις και δάνεια επιχειρήσεων, 

• καλή γνώση οικονομικών και λογιστικών εννοιών που σχετίζονται με την αξιολόγηση 
επιχειρήσεων, τη μέτρηση/στάθμιση του πιστωτικού κινδύνου, την ανάλυση οικονομικών 
στοιχείων, τη διερεύνηση ισολογισμών και λοιπών οικονομικών καταστάσεων. 

Εισηγητής:   

Κώστας Η. Κοντογιάννης: Οικονομολόγος, Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Αθηνών, τ. επιθεωρητής και 
διευθυντικό στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας και της Proton Bank, με πολυετή εργασιακή 
εμπειρία τόσο σε επιτελικές διευθυντικές θέσεις όσο και σε αντίστοιχες δικτύου. 

Διάρκεια: 12 ώρες.  

Χρόνος διεξαγωγής: 23 - 25 Φεβρουαρίου 2010 (ώρες 16:30 - 20:30)  

Δίδακτρα: 340 €. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Σίνα 11, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κ. Τασάκος). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ   

  

Θεματολογία 
 

 
 
 
 
  

• Είδη ισολογισμών 

 

• Βασικές αρχές που διέπουν τους ισολογισμούς  

 

• Ανάλυση επιμέρους οικονομικών στοιχείων 

 

• Οι αριθμοδείκτες και η χρησιμότητά τους 

 

• Συγκριτικά σχόλια επί της πορείας και των αποτελεσμάτων της επιχείρησης 

 

• Χρησιμότητα παρατηρήσεων ορκωτών λογιστών 

 

• Παραδείγματα επί της κατάλληλης εφαρμοστέας πολιτικής τόσο από την επιχείρηση όσο 
και από την τράπεζα  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ   

 
Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και 

συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το 

σχετικό με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. 

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη 

που προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν 

καθοριστικούς παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της 

μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.  

Tα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι 

πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» 

που θα μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 Μονάδα: 

 

Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή): 
 
 

Χρόνια προϋπηρεσίας: ……… Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού 
χώρου):   
 

Σπουδές – ειδικότητες: 
 

Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. 
εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα): 

Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές 
θέμα: 
 

Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο 
εισηγητής: 
 
 
 
Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 16/2/2010 

στο e-mail: ntassakos@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 
 


